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 چکیده

، ایران را در اقتصاد، بحران آب زیستیطآب و مح یریتمدمسایل  ترینمهمهای مختلف، مطالعات و نظرسنجی

ی این مسایل مسبب اصل ونه عامل. باید به دنبال عامل  ،انداینها معلول ،اند. ولی به نظرمبیکاری، و غیره خالصه کرده

طبیقی بر ت-حکمرانی مشارکتی»عدم را باید در  یرانا زیستیطآب و مح یریتمد مساله ترینیجدپرداخت. به نظرم 

هم انطباق  رب مرزهای سیاسی، ثبتی، قضایی و اکولوژیکی یوقتدر این صورت،  خالصه کرد.« های آبخیزاساس حوضه

 بیند.می را بهتر« خودش»عواقب رفتار « مستقل حوضه یریتمد»و  یردگبشکل  تواندیم یکپارچه یریتمد یابند

 

 نیت مرزبندی، عقالهای آبخیز، مدیریت یکپارچهحکمرانی مشارکتی، حکمرانی تطبیقی، حوضه: هاکلید واژه

 

 مقدمه

 اسییس ی،اقتصاد یقدرت در نهادها سازیِیادهروش پ؛ مناسب آنها یاجرا یدائم یشو پا هایاستس سازییادهپحکمرانی را 

 یبرا ییو اجرا یاسیس ی،اقتصاد گریِیتصدیاسی؛ س یستمس یکحاکم بر  ینقوانو  نهادها، هااز سنت یامجموعهیِ؛ و اجتماع

مرانی اند. در این راستا، وقتی صحبت از حککشور؛ و یا اثربخشی دولت و حاکمیت در مسیرهای دموکراتیک تعریف کرده یریتمد

است، که دارای ارکانی همچون  اثربخش یِو خدماتِ عموم یتشفاف ی،و احترام به حقوق شهروند یدموکراسشود منظور خوب می

 ی است.پذیرو انعطاف ،و حاکمیت قانون ییو کارآ یاثربخش یی،، پاسخگوپذیریولیتئشارکت، شفافیت، مسم

هادی، ن، یدولت هایبخش یبا ساز و کار تعامل عمل یانسان یدارتوسعه پا یبراالگوی حکمرانی مشارکتی، رویکردی 

که برآیندی پیچی نیست، بل. باید در نظر داشت که حکمرانی مشارکتی، ساختاری ایستا و قابل نسخهاست یو جامعه مدن ی،خصوص

طبیقی الگوی حکمرانی مشارکتی باید ت همچنینباشد. میکلیه گروداران نهادی -های اجتماعیاز تعامل و برخواسته از کنش و واکنش

 ق باشد. منطبهمان حوضه، نهادی و سایر پارامترهای موجود -ط اجتماعیبا شرایبراساس یادگیری از یکدیگر بوده و باشد، یعنی 

)شکل  باشدی میفرع یزحوضه آبخ 1301ی، و اصل یزحوضه آبخ 03یز، کالن حوضه آبخ 6یران دارای کشور ا یعی،از نظر طب

آوری و به یک خروجی نظیر رودخانه، ها جمعای است که روان آب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراههه آبخیز عرصهضحو. (1

 یهاآب که گیردیرا در بر م یسطح یتمام یزه آبخضشود. به عبارتی دیگر حودریا هدایت مییا آب انباشت، تاالب، دریاچه و 

این تعریف، جایگاه مهم حوضه آبخیز را برای یکسانی . یابندیم یانجر مشخصیمحل  یادر آن منطقه به سمت نقطه  یسطح

 دهد.بندی سیاسی، ثبتی و قضایی نشان میتقسیم
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 کشور یفرع یزآبخ یهاحوضه یماتتقس -1شکل 

 
عالوه بر این  .استیافته یلشهر تشک 12۹۰دهستان و  2۰0۴بخش،  13۰۱شهرستان،  ۹2۴استان،  01از  یرانکشور ا

های سی با حوزههای سیاهای حوزه، تفاوت ساختارها و نقشههای آبخیز تطابق ندارندکه اکثرا با مرزهای حوضه های سیاسیبندیتقسیم

 به کند،هدف مدیریت یکپارچه دور می های مختلف ادارات و نهادها، ما را ازبندیبندی یا ناحیهثبتی و قضایی، و حتی تفاوت منطقه

ای سیاسی، ههای حوزهبندیگردد تقسیمبنابراین، پیشنهاد میرساند. انجامد و به حکمرانی خوب نمیبوروکراسی طوالنی مدت می

نیاز دارد که همگی بر اساس مرزهای  استان 03استان، به  01به جای  یرانکشور اپس  های آبخیز باشند.ثبتی و قضایی منطبق با حوضه

 هستند.نیز اند و دارای مرز سیاسی، ثبتی و قضایی یکسانی آبخیز مرزبندی شده هایحوضهاکولوژیکی 

 

 بندیجمع

 ،یاسی، ثبتیهای سکمک شایانی به مدیریت یکپارچه حوزه« های آبخیزتطبیقی بر اساس حوضه-حکمرانی مشارکتی»اجرای 

ری و سازگاری آومدت و بلند مدت را برای تابگیری کوتاهسازی و تصمیمکرده و تصمیم اکولوژیکی هایعرصه بر اساس قضاییو 

 گریلتسهو ر گیمهماهنگ کننده و تنظگری به سازد. این چنین است که دولت و حاکمیت از تصدیزیستی مهیا میمحیط -اجتماعی
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حوضه،  آنتوسط مردم مستقیما ، هر حوضهیل و مشکالت و مساساخته، هموار را ها بخش یرسا یتفعال ، مسیرتبدیل شده روابط

 یابندهم انطباق  بر مرزهای سیاسی، ثبتی، قضایی و اکولوژیکی یوقتهمچنین  گردند.مشارکتی حل میترین زمان، در سریعو  ،درک

 بیند.میرا بهتر « خودش»عواقب رفتار « مستقل حوضه یریتمد»و  یردگبشکل  تواندیم یکپارچه یریتمد

 


